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καθώς στον αεροδιάδρομο κυκλοφορούν αιγο-
πρόβατα. Είναι διεθνής προειδοποίηση… Προ-
σοχή, γίδια. Παρόμοια είναι και η κατάσταση 
στο αεροδρόμιο της Νάξου. Η περίφραξη εί-
ναι κατεστραμμένη πολλά χρόνια. Είναι ανύ-
παρκτη. Για να καταλάβετε, ένας αγρότης εί-
ναι στο δικαστήριο γιατί την ώρα της προσγεί-
ωσης περίμενε στην άκρη του διαδρόμου να 
περάσει το αεροπλάνο για να πάει στο χωρά-
φι του», δηλώνει στην «R» ο Κ. Δημητρόπου-
λος, ο οποίος εδώ και 30 χρόνια εργάζεται στο 
αεροδρόμιο της Νάξου. 

Κλείνουν επτά 
Για τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και 
υποδομές, που μπορεί να αποβούν μοιραίες, 
ενημέρωσαν με επιστολή τους τη Δευτέρα 6 
Μαρτίου τον νέο υπουργό Υποδομών και Με-
ταφορών Γιώργο Γεραπετρίτη τα μέλη του δι-
οικητικού συμβουλίου του Πανελληνίου Συλ-
λόγου Τηλεπικοινωνιών (FISO) ΥΠΑ, επισημαί-
νοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για 
την αναβάθμιση των περιφερειακών και ακρι-
τικών αεροδρομίων. 

«Δύο χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε την 
πρώην πολιτική ηγεσία του υπουργείου ότι οι 
ελλείψεις σε προσωπικό και σε υποδομές ενί-
οτε μπορούν να αποβούν μοιραίες», αναφέ-
ρεται στην επιστολή προς τον Γ. Γεραπετρίτη. 

Στην επιστολή αυτή, οι συνδικαλιστές απο-
καλύπτουν ότι συνολικά επτά αερολιμένες (Σύ-
ρου, Νάξου, Ικαρίας, Μήλου, Καστελλόριζου, 
Καστοριάς, Κοζάνης) έχουν κλείσει λόγω ασθε-
νείας του μοναδικού υπαλλήλου παροχής πλη-
ροφοριών πτήσης. Ακόμη, επισημαίνουν πως 
πολλοί υπάλληλοι εργάζονται χωρίς ρεπό και 
τονίζουν τη σημασία των τμημάτων τηλεπικοι-
νωνιών, τα οποία συνεπικουρούν το έργο του 
ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς είναι 
υπεύθυνα για την αποστολή σχεδίων πτήσης, 
μηνυμάτων αεροναυτιλίας, ΝOTAM, ενέργει-
ες απαραίτητες για την ασφάλεια των πτήσεων 
και των επιβαινόντων. «Για τις τεράστιες ελλεί-
ψεις σε προσωπικό, ενώ αυτές έχουν κατανοη-
θεί από τη διοίκηση της ΥΠΑ, αλλά και από το 
υπουργείο, καμία ενέργεια δεν έχει γίνει για 
κάλυψη με μετατάξεις και διαγωνισμό μέσω 
ΑΣΕΠ», τονίζεται στην επιστολή προς τον νέο 
υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Από τον Ιούλιο του 2021 έως και τον Οκτώ-
βριο 2021, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεπι-

περιοχής, για την κατάσταση του διαδρόμου 
και της πίστας, καθώς και για τις κινήσεις άλ-
λων αεροσκαφών στην περιοχή. 

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Τη-
λεπικοινωνιών (FISO) της ΥΠΑ, πέρα από την 
υποστελέχωση του κλάδου, καταγγέλλει σο-
βαρές ελλείψεις και στα συστήματα ελέγχου. 

«Υπάρχει οικονομική δυσπραγία στην αγορά 
υλικών και ανταλλακτικών για τα συστήματα, 
τα οποία είναι απαραίτητα για να κάνουμε τη 
δουλειά μας. Αυτό δημιουργεί μεγάλες ελλεί-
ψεις. Υπάρχουν συχνότητες οι οποίες πολλές 
φορές δεν λειτουργούν, ενώ συχνά παρουσιά-
ζονται τεχνικά προβλήματα στους αναμεταδό-
τες, με αποτέλεσμα να επισκευάζονται από το 
προσωπικό», αναφέρει ο Γ. Κωνσταντινάκης. 

«Εκανα έρανο!»
Για σημαντικά προβλήματα κάνει λόγο και ο γε-
νικός γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου 
Τηλεπικοινωνιών (FISO) της ΥΠΑ και εργαζό-
μενος στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου 
Νάξου, Κώστας Δημητρόπουλος. 

Μέχρι πέρυσι ήταν ο μοναδικός εργαζόμε-
νος, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που επι-
κρατούσε σε ό,τι αφορά την υποστελέχωση 
του συγκεκριμένου αεροδρομίου είναι ότι τον 
Ιανουάριο του 2022 το αεροδρόμιο έκλεισε 
και ακυρώθηκαν οι πτήσεις, καθώς ο ίδιος δι-
αγνώστηκε με κορωνοϊό. Μάλιστα, όπως δη-
λώνει στην «R», γι’ αυτόν τον λόγο κλήθηκε για 
ανωμοτί κατάθεση από την Εισαγγελία για πα-
ρακώλυση συγκοινωνιών. «Αυτό που συνέβη 

ήταν για κλάματα και όχι για γέλια. Οταν κατέ-
θεσα ότι ήμουν άρρωστος με COVID, με ρώ-
τησαν γιατί δεν έχω ενεργήσει ώστε να έρθει 
και άλλο άτομο στο πόστο. Τότε τους παρου-
σίασα μία από τις πολλές σχετικές αναφορές 
που είχα στείλει στους αρμόδιους φορείς». 

Αίσθηση προκαλούν όσα αναφέρει και για 
την ανεπάρκεια που υπάρχει τα τελευταία χρό-
νια στα συστήματα του πύργου ελέγχου στο 
αεροδρόμιο της Νάξου. 

«Για να μπει ένα σύστημα “Ερμής”, που είναι 
μια συμβουλευτική εικόνα ραντάρ, η οποία εί-
ναι πολύ χρήσιμη για τη δουλειά μας, την οθό-
νη μου την έκανε δώρο ένας επιχειρηματίας 
του νησιού. Για τον υπολογιστή έκανα έρανο 
και μάζεψα λεφτά από τον Αγροτικό Συνεται-
ρισμό Νάξου και από την Ενωση Εστίασης. Τη 
γραφική ύλη την αγοράζουμε μόνοι μας. Δεν 
σταματάμε εκεί, όμως. Το ανεμόμετρο στον 
αεροδιάδρομο είναι χαλασμένο περίπου έναν 
χρόνο, όμως είναι εκτός λειτουργίας εδώ και 
εννέα μήνες. Σημαντικά προβλήματα υπάρ-
χουν και με την πυρόσβεση. Στο αεροδρόμιο 
είμαστε με έναν πυροσβέστη σε κάθε βάρδια. 
Εχουμε κατηγορία πυρόσβεσης 4’, που ση-
μαίνει ότι θα έπρεπε να είχαμε δύο πυροσβέ-
στες. Δεν είναι γραφειοκρατικά ζητήματα αυ-
τά, είναι ουσιαστικά. Δεν αργεί να γίνει το κα-
κό», δηλώνει στην «R», ο Κ. Δημητρόπουλος. 

«Προσοχή… αιγοπρόβατα!»
Οι σοβαρές ελλείψεις που παρουσιάζουν τα πε-
ριφερειακά αεροδρόμια της χώρας, όμως, δεν 
σταματούν εδώ. Οι συνδικαλιστές της ΥΠΑ κά-
νουν λόγο ακόμα και για διεθνείς προειδοποι-
ήσεις που εκδίδονται λόγω των ανύπαρκτων 
περιφράξεων στα αεροδρόμια. 

«Εχει εκδοθεί ΝΟΤΑΜ για το αεροδρόμιο 
στην Ικαρία και στην Αστυπάλαια, που προει-
δοποιεί τους χειριστές και εφιστά την προσοχή 
τους κατά τις απογειώσεις και προσγειώσεις, 

ΤΑ ΔΥΣΟΊΩΝΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ για την 
κατάσταση των υπηρεσιών εναέριας 
κυκλοφορίας είχαν φτάσει από τον 
Ίούλιο του 2022, όταν έγινε γνωστό 
ότι η Επιτροπή αποφάσισε να παρα-
πέμψει την Ελλάδα, τη Μάλτα και τη 
Σλοβακία στο Δικαστήριο της Ευρω-
παϊκής Ενωσης επειδή δεν παρέχουν 
και δεν λειτουργούν υπηρεσίες ζεύ-
ξης δεδομένων για όλους τους φορείς 
εκμετάλλευσης κατάλληλα εξοπλισμέ-
νων αεροσκαφών που πετούν στον 
εναέριο χώρο ευθύνης τους. 
Η χώρα μας δεν έχει εφαρμόσει τις 
απαραίτητες τεχνολογίες, ενώ η προ-
θεσμία που είχαν λάβει οι πάροχοι 
υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορί-
ας για τη λειτουργία των υπηρεσι-
ών ζεύξης δεδομένων έχει λήξει και 
η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα 
κέντρα ελέγχου εμποδίζει ουσιαστι-
κά τους φορείς εκμετάλλευσης αερο-
σκαφών, οι οποίοι όφειλαν επίσης να 
εξοπλιστούν με την τεχνολογία αυτή, 
να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ζεύ-
ξης δεδομένων. 
Τα συστήματα ζεύξης δεδομένων 
χρησιμοποιούνται για την αποστο-
λή πληροφοριών μεταξύ αεροσκα-
φών και ελεγκτών εναέριας κυκλοφο-
ρίας και συμπληρώνουν τις παραδο-
σιακές φωνητικές επικοινωνίες που 
χρησιμοποιούνται μεταξύ του πιλο-
τηρίου και των κέντρων ελέγχου ενα-
έριας κυκλοφορίας, αυξάνοντας έτσι 
την ικανότητα και την ασφάλεια του 
ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. 

Στο δικαστήριο 
της Ε.Ε. η Ελλάδα
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κοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορί-
ας έχει ενημερώσει με επιστολή του τον πρώ-
ην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώ-
στα Καραμανλή για τα «σοβαρά και σημα-
ντικά προβλήματα της λειτουργίας των αε-
ρολιμένων της χώρας, ειδικά των περιφερει-
ακών, λόγω της τραγικής έλλειψης προσωπι-
κού του κλάδου. Προβλήματα τα οποία είναι 
άμεσα συνυφασμένα και άπτονται της ασφά-
λειας των πτήσεων, αλλά και της λειτουργίας 
των αερολιμένων».

Για την ασφάλεια των αεροδρομίων, σχετική 
ανακοίνωση δημοσιοποίησε την Πέμπτη και ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Αερολιμενικών, εστιά-
ζοντας στην κατάργηση των αεροπορικών Αρ-
χών από τον πρώην υπουργό Κ. Καραμανλή. 
«Ο πρώην υπουργός κύριος Καραμανλής κα-
τάργησε όλες τις αεροπορικές Αρχές σε όλα τα 
ελληνικά αεροδρόμια, τα όργανα του κράτους 
δηλαδή που θα ήλεγχαν την εφαρμογή κανό-
νων ασφαλείας στα αεροδρόμια και της εθνι-
κής και ευρωπαϊκής αεροπορικής νομοθεσίας. 
Η απουσία κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού 
στα αεροδρόμια είναι αντίθετη με την ασφά-
λεια του πολίτη, των αερομεταφορών και γενι-
κότερα του δημοσίου συμφέροντος και ασφα-
λώς είναι σίγουρο ότι δεν εξυπηρετεί τους επι-
βάτες και τους εργαζομένους, ούτε και το καλό 
της χώρας μας», τονίζεται στην ανακοίνωση. 

Η «R» αποκαλύπτει μία από τις 
ΝΟΤΑΜ που έχουν εκδοθεί για 
τα αεροδρόμια στην Ικαρία και 
στην Αστυπάλαια, η οποία εφιστά 
την προσοχή των χειριστών σε 
απογειώσεις και προσγειώσεις, καθώς 
στον αεροδιάδρομο κυκλοφορούν 
αιγοπρόβατα!


